
Úplná pravidla partnerství marketingové akce 

„Plaťte kartou Visa v prodejnách Albert a získejte bod navíc ve 
sběratelských kampaních nebo plaťte kartou Visa u vybraných 

samoobslužných pokladen a řekněte si o 2 body navíc 
 
 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel partnerství marketingové akce 
„Plaťte kartou Visa v prodejnách Albert a získejte bod navíc ve vánočních sběratelských 
kampaních nebo plaťte kartou Visa u vybraných samoobslužných pokladen a řekněte si o 2 
body navíc“. Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky 
uvedeného partnerství marketingové akce v propagačních materiálech určených 
spotřebitelům v České republice. Tato pravidla mohou být změněna pouze formou písemných 
dodatků k tomuto dokumentu. 

I. POŘADATEL A PARTNER MARKETINGOVÉ AKCE  

1. Pořadatelem marketingové akce je společnost ALBERT Česká republika, s. r. o., se sídlem 
v Praze 5, Radlická 520/117, Jinonice, PSČ: 158 00, IČ: 44012373, zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 306379 (dále jen 
„pořadatel“).  

2. Partnerem marketingové akce je společnost Visa Europe Limited. Visa Europe Limited je 
společnost založená ve státě Delaware (Spojené státy americké), jednající prostřednictvím 
své pobočky v Londýně (číslo pobočky BR007632) s adresou 1 Sheldon Square, London W2 
6TT (dále jen „partner“). 

II. MÍSTO A DOBA TRVÁNÍ MARKETINGOVÉ AKCE 

1. Marketingová akce probíhá ve všech supermarketech a hypermarketech partnera 
označených „Albert“ v celé České republice (dále jen „prodejny Albert“), a to v období od 
4. listopadu 2020, 00:00:00 do 29. prosince 2020, 23:59:59, anebo do vydání odměn 
v podobě stavebnic Lego© nebo sady nožů Tefal. Marketingová akce neprobíhá na 
čerpacích stanicích umístěných v bezprostřední blízkosti vybraných prodejen dle seznamu 
http://www.albert.cz/nase-prodejny/cerpaci-stanice 

2. Kompletní seznam prodejen Albert na území České republiky naleznete zde: 
http://www.albert.cz/nase-prodejny/mapa-prodejen  

III. ÚČAST V MARKETINGOVÉ AKCI 

1. Účastníkem partnerství marketingové akce se může stát pouze osoba s trvalým bydlištěm 
v České republice, která je držitelem platební karty Visa nebo Visa Electron. 

2. Partnerství marketingové akce se mohou zúčastnit osoby vlastnící platební kartu Visa 
nebo její ekvivalent – aplikaci (mobilní bezkontaktní platba) v chytrém telefonu nebo 
hodinkách, prostřednictvím kterých uskuteční v době trvání marketingové akce platební 
transakci (dále jen „platba“) v minimální výši 200 Kč vč. DPH v kterékoliv z prodejen Albert, 
a to v období od 4. listopadu 2020, 00:00:00 do 29. prosince 2020, 23:59:59 

3. Platbou se rozumí použití karty Visa k jednorázové úhradě zboží nebo služeb, která bude 
provedena v kterékoliv z prodejen Albert.  

4. Každý účastník se může této marketingové akce zúčastnit opakovaně.  

http://www.albert.cz/nase-prodejny/cerpaci-stanice
http://www.albert.cz/nase-prodejny/mapa-prodejen


5. Pořadatel si ve spolupráci s partnerem vyhrazuje právo vyřadit z marketingové akce 
jakékoliv platby spekulativní povahy.  

IV. ODMĚNA 
 

1. Odměnou v marketingových akcích je bod za každou uskutečněnou platbu kartou Visa na 
běžné (obslužné) pokladně, resp. dva body za každou uskutečněnou platbu kartou Visa na 
samoobslužné pokladně, a to v minimální výši 200 Kč vč. DPH (hodnotou takového nákupu 
se rozumí cena před zaokrouhlením hotovosti a po uplatnění všech slevových kuponů, 
např. za vratné obaly, slevové kupony atp.) v kterékoliv prodejně Albert. Za každou platbu 
v minimální výši 200 Kč vč. DPH tedy získá příslušný účastník jeden bod, resp. dva body, a 
to nad rámec bodů, které zákazník získá ve sběratelských akcích na stavebnice Lego© nebo 
sady nožů Tefal (viz odst. 2 níže).  Zákazník získává pouze jeden bod nebo dva body ke 
každému nákupu v min. výši 200 Kč vč. DPH bez ohledu na celkovou výši nákupu. 
 

2. Body je možné uplatnit ve sběratelské akci na Lego© nebo sady nožů Tefal do 29. 12. 2020 
nebo do vydání zásob na jednotlivých prodejnách.  Obě akce probíhají současně a vydané 
body je možné uplatnit na kteroukoliv z nich. Podmínky sběratelské akce na stavebnice 
Lego© a sadu nožů Tefal jsou podrobně popsány na to www.albert.cz/lego , 
www.albert.cz/tefal a nejsou předmětem těchto pravidel. 
 . 

3. Body není možné vyměnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné odměny, než je 
pořadatelem stanovena, a to ani při případném vrácení zakoupeného zboží, ani body 
vyměnit za jakékoliv jiné plnění než to, které je výslovně uvedeno v pravidlech. 
 

4. Body jsou oprávněny používat všechny právnické i fyzické osoby. 
 

5. Body, které nebudou využity ve stanovené lhůtě, nemohou být účastníkovi jakkoli 
nahrazeny. 

 

V. PŘEDÁNÍ BODŮ 
 

1. Účastníci splňující podmínky dle bodu III pravidel získávají bod, resp. dva body, který(é) 
během zaplacení či bezprostředně po něm obdrží na vyžádání u příslušné obsluhy běžné 
resp. samoobslužné pokladny příslušné prodejny Albert, u které provedli platbu. Na 
pozdější vyžádání bodu (např. během dalšího dne či v jiné prodejně Albert) ze strany 
účastníka nebude brán zřetel.  
 

2. Zástupce partnera, který se může vyskytovat na pokladně, hlavní pokladně či infostánku, 
je oprávněn, za účelem ověření správnosti nároku účastníka na bod(y), požadovat od 
účastníka předložení účtenky spolu s platební kartou Visa, se kterou nákup uhradil. 

 

VI. VYLOUČENÍ Z PARTNERSTVÍ MARKETINGOVÉ AKCE  
 

1. Z partnerství marketingové akce jsou vyloučeni všichni účastníci, kteří jakýmkoliv 
způsobem nevyhovují těmto pravidlům nebo je poruší.  

2. Pořadatel je oprávněn vyloučit účastníka z partnerství marketingové akce, pokud se 
prokáže, že účastník buď nesplnil některou z podmínek stanovených v pravidlech, nebo 
neuposlechl pokyny uvedené v pravidlech, a to zejména pokud se chová v rozporu se 
zákonem nebo dobrými mravy, pravidly společenského soužití či pravidly fair play nebo 
pokud jedná nekalým způsobem a ohrožuje tak podnikatelskou činnost či dobré jméno 
pořadatele a/nebo partnera nebo porušuje právní předpisy, případně z důvodu jiného 
nepřijatelného chování.  

 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.albert.cz%2Flego&data=04%7C01%7CZuzana.Hoskova%40albert.cz%7C05ed782d777d464833b908d870dfd875%7Ca6b169f1592b43298f338db8903003c7%7C0%7C0%7C637383453988607895%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=rhQ2KBNa26Yzc2sjDLUaj4Z3DnH1GMnCEEDdGoLI9GM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.albert.cz%2Ftefal&data=04%7C01%7CZuzana.Hoskova%40albert.cz%7C05ed782d777d464833b908d870dfd875%7Ca6b169f1592b43298f338db8903003c7%7C0%7C0%7C637383453988617889%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Jk3CAtWUm4r%2BDLOvw6llv%2FDJyGfk0QV6bga9uPrMA2o%3D&reserved=0


 
VII. PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE 

 

1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla této marketingové akce či 
marketingovou akci předčasně ukončit.  

2. Pořadatel nenese odpovědnost za případné technické problémy související s funkčností 
internetové sítě. 

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ  
 

1. Úplná pravidla marketingové akce jsou po celou dobu trvání marketingové akce k dispozici 
na www.visa.cz/albert. Pravidla v písemné formě jsou uložena také v sídle pořadatele 
a partnera marketingové akce.  

2. Účastníkům nevzniká účastí v marketingové akci právní nárok na bod navíc. Body není 
možné vymáhat soudní cestou. Pořadatel marketingové akce nezodpovídá za případné 
chyby a škody vzniklé v souvislosti s realizací a využíváním bodů. Pořadatel nezodpovídá za 
případné chyby způsobené osobami zúčastněnými na organizaci, průběhu a vyhodnocení 
marketingové akce dle pravidel.  

3. Případné dotazy, připomínky apod. budou zasílány na e-mailovou adresu akce@visa.cz  
nebo telefonicky na zákaznickou infolinku Albert 800 402 402. 

4. V této marketingové akci nedochází ke zpracování osobních údajů. 

5. Tato pravidla marketingové akce nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení. 

6. Zapojením do soutěže v souladu s čl. IV. těchto pravidel vyjadřuje každý soutěžící svůj 
souhlas s těmito Pravidly soutěže a zavazuje se tato Pravidla bezvýhradně dodržovat. 

7. Nedílnou součástí těchto pravidel je následující příloha:  
Příloha č. 1 – seznam prodejen Albert se samoobslužnými pokladnami  
 
  

V Praze dne 31. 10.  2020 
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mailto:akce@visa.cz


Příloha č. 1 -  Seznam prodejen Albert se samoobslužnými pokladnami 
 
 

 

162 AH BRNO - MODŘICE, U dálnice 744 

189 AH OSTRAVA, Rudná 114/3114 

192 AH PLZEŇ, Písecká 972/1 

195AH Praha, Galerie Butovice, Radlická 520/117 

198 AH PRAHA 4 - CHODOV, Roztylská 2321/19 

654 AH LIBEREC, České mládeže 456 

812 IS PRAHA Štěrboholy, Nákupní 389/2 

152 AH JIHLAVA, Romana Havelky 3/4857 

347 AH ZNOJMO,Vídeňská 69 

348 AH VYŠKOV, U Jandovky 2 

349 AH KRNOV, Revoluční 27 

353 AH OPAVA, Olomoucká 115 

356 AH ŠUMPERK, Vřesová 11 

359 AH TRUTNOV, Žižkova 515 

446 AH OSTRAVA Forum, Jantarova 3344/4 

626 AH ÚSTÍ NAD LABEM, Krušnohorská 3371/2 

677 AH DĚČÍN, Uhelná 1896/2 

678 AH PŘEROV, Denisova 11  

684 AH SVITAVY, U tří mostů 2 

691 AH KRÁLŮV DVŮR, Plzeňská 396 

802 IS BRNO, Vídeňská 89 A 

805 IS PRAHA Hostivař, Švehlova 1391/32 

808 IS OSTRAVA - DUBINA, Horní 283/87 

816 IS PRAHA Zličín, Řevnická 121/1 

819 IS BRNO Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1 

824 IS ČESKÁ LÍPA, Borská 3215 

828 IS JIHLAVA City Park , Hradební 1/5440 

829 IS PRAHA OC Arkády, Na Pankráci 86 

833 IS PRAHA Harfa, Českomoravská 2420/15a 

834 IS OLOMOUC Šantovka, Polská 1 

017 A BRNO Královo Pole, Hrnčířská 6 

381 A OSTRAVA, tř. 30. dubna 3a 

524 A ČERNOŠICE, Karlštejnská 1054 

526 A Praha Vinohrady SEN, Vinohradská 2828/151 

527 A PRAHA 2 - NOVÉ MĚSTO, Karlovo nám. 292/15 

529 A ČESKÉ BUDĚJOVICE, Pekárenská 1247/24 

531 A PRAHA 1 Palladium, Nám. Republiky 1078/1 

567 A PLZEŇ Plaza, Račická 2 

570 A PRAHA 8 - KOBYLISY,  Střelničná 1660 

583 A PRAHA 5, Anděl,  Plzeňská 344 

585 A PRAHA 13 - STODŮLKY,  Mukařovského 1986 

617 A PRAHA 1 - MŮSTEK, Na Příkopě 388/1 

622 A BRNO,  Pálavské náměstí 14 

644 A PRAHA 7 - HOLEŠOVICE,  U průhonu 13/800 

669 A BRNO Sever, Novolíšeňská 15 



744 A PRAHA 11 - HÁJE- Galaxie, Arkalycká 757 

749 A PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO, Václavské nám. 21/831 

767 A PRAHA 3 - VINOHRADY, Vinohradská   90 

769 A PRAHA 3 Bezovka, Ondříčkova 39 

9999 A BRNO - LESNÁ,  Halasovo nám. 5  

863 SP PRAHA 1 -Florentinum, ul. Na Florenci 15  

683 AH ORLOVÁ, Masarykova tř. 1333 

807 IS ZLÍN, Prštné, Náves 671 

682 Kroměříž, Kotojedská 17b 

672 Třinec, Lidická 1269 

685 Hranice, Zborovská 2008 

368 Havl.Brod, Strojírenská 3581 

680 Nymburk, Poděbradská 1037 

628 Příbram, Brodská 496 

686 Karviná, Nádražní 4A/1939,  

354 Jindřichův Hradec, Jáchymova 838 

202 Praha 6 - Ruzyně, OC Šestka, Fajtlova 1090/1 

 


